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Korrespondens

Komplementär- och alternativmedicin 
en fråga om patienternas valfrihet
❙ ❙ Jag måste säga att jag är förvånad över
moderaterna Wennerholms och Ceder-
felts nivå i debatten om komplementär-
och alternativmedicinen (Läkartidning-
en 42/2004, sidan 3060). Trots upprepa-
de och tålmodiga försök att förklara för
dem vad som gällde för det material som
kommunikationsenheten i landstinget
tog fram inför en seminarieserie har in-
formationen uppenbarligen inte trängt
in. 

Kan det vara så att moderaterna sak-
nar argument för att diskutera sakfrå-
gan? Och därför fortsätter envisas med
att argumentera med luft och lögner? 

Vill ni begränsa valfriheten?
Jag debatterar gärna sakfrågan, Wenner-
holm och Cederfelt. Vill moderaterna
begränsa patienters valfrihet när det gäl-
ler komplementär- och alternativmedi-
cin? Vill (m) bara ha samverkan när pa-
tienten valt vissa behandlingsmetoder,
men inte andra? Vad får det för konse-
kvenser för patientsäkerheten? 

Ett utökat samarbete med komple-
mentär- och alternativmedicinska yrkes-
utövare betyder inte att samtliga meto-
der ska integreras i hälso- och sjukvår-
den. Det vi kan göra inom lagens ram –
för patientens säkerhet och hälsa – är att
samverka.

Underblåser fördomar
Komplementärmedicinen utgör inget re-
ellt hot mot den etablerade vården. Möj-
ligen kan inlägg som Wennerholms och
Cederfelts underblåsa de fördomar som
finns och försvåra samverkan mellan
hälso- och sjukvårdens personal och

komplementär- och alternativmedicins-
ka utövare. De som kommer i kläm är
patienterna. Det handlar om etik.

Utbildningskrav i det kommande registret 
De komplementära behandlingsmeto-
derna finns redan vad man än tycker om
dem, och medborgarna använder dem
allt mer. Vad vi nu måste göra är att stäl-
la höga krav på att de komplementär-
och alternativmedicinska utövarna har
adekvat utbildning och att samverkan
med dem fungerar. 

Vi anser att de utöver sin specifika yr-
kesutbildning även ska ha utbildning i
anatomi, fysiologi och sjukdomslära
motsvarande 20–40 universitetspoäng.
Detta för att stärka patientsäkerheten
och uppnå en bättre helhetssyn i vården.
Dessa krav menar vi måste ställas i det
kommande registret för komplementär-
och alternativmedicinska utövare. Sta-
ten måste också satsa mer resurser på
forskning inom området.

Obehaglig tro på egna kulturen
Att kalla all alternativmedicin, som an-
vänts och utvecklats under årtusenden,
för hokuspokus är typiskt för moderater-
nas syn på människor, kunskap, kulturer
och utveckling. Att anse att endast den
västerländska medicinen är värd att ta på
allvar, är ett uttryck för en obehaglig tro
på den egna kulturens och det egna sam-
hällets överlägsenhet.

Lena-Maj Anding 
hälso- och sjukvårdspolitiker (mp), 

Stockholms läns landsting

Slutreplik:

Oförsvarligt att prioritera 
alternativmedicin 
❙ ❙ Lena-Maj Anding (mp) ger inget svar
på varför hon använder landstingsskat-
ten till seminarieserier om alternativme-
dicin, istället för att säkerställa den pal-
liativa cancervården. 

Vårt enkla budskap är att denna hen-
nes prioritering är oförsvarlig. Lands-
tingets resurser är ändliga, de räcker inte
till allt. I valet mellan »Ginseng eller
sjukhussäng« – som seminarieserien he-
ter – har Anding valt ginseng. 

Alltjämt ställs döende cancerpatien-
ter i vårdkö till smärtstillande behand-
ling i Stockholms län, samtidigt som An-

ding och hennes landstingsmajoritet har
avslagit vårt förslag om utbyggd strålbe-
handling. 

Det blir inte bättre av att hon lägger
till att även statens resurser i fortsätt-
ningen bör öronmärkas för alternativ-
medicinen, i form av en särskild forsk-
ningssatsning.

Christer G Wennerholm 
oppositionslandstingsråd (m)

Margareta Cederfelt 
landstingsledamot (m)

❙ ❙ Hans Fredin skriver i sitt svar till Pon-
tus Stange i Läkartidningen 41/2005 (si-
dan 2976): »Så har t ex en allmänläkare
två veckors grundutbildning i ortopedi
för att handlägga de cirka 20 procent av
sitt patientklientel som söker med besvär
från rörelseorganen!«

Grundutbildning var det. Och två
veckor ortopedi är ju precis lika mycket
som ortopeden har för att handlägga de
närmare 100 procent av sina patienter
som har besvär från rörelseorganen. Det
är nämligen vad som ingår i grundutbild-
ningen för alla läkare.

Kompetensutvecklingen fortsätter
Vad Hans Fredin tycks glömma bort är
att kompetensutvecklingen inte stannar
där. Precis som ortopeden eller ögonlä-
karen eller kardiologen skaffar ju all-
mänläkaren sig sin praktiska kompetens
under AT och ST och därefter genom sitt
fortsatta arbete som specialiskompetent
läkare. Den huvudsakliga källan till
kompetensutveckling är arbetet med pa-
tienterna, till en början under god hand-
ledning, kompletterat av kurser, littera-
turstudier och fortsatt kollegial dialog. 

Karin Lindhagen
specialist i allmänmedicin, Uppsala

karin.lindhagen@sfam.a.se

❙ ❙ Bo Adrian Pettersson skriver i Läkar-
tidningen 40/2005 (sidan 2888) under
rubriken »Komplicerat ordensväsende«
att David Beckham bara fick en OBE
(Officer of the British Empire av Drott-
ning Elisabeth. Bo Adrian har missat en
sak, nämligen »orden«. OBE betyder
»Officer of the Order of the British Em-
pire». Det har tydligen gått »straw« i
Conan, men till slut blir det säkert rätt.
Det är trots allt stor skillnad mellan att
vara Officer i hela Brittiska Imperiet och
att att vara officer i en Orden i samma
imperium.

Carl Custaf Carpel
direktor, 

Stiftelsen Kolesteroltestarna, 
Ronna Park

Kompetensen  
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